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Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno – být 
aktivní a najít vlastní místo ve světě, být v prostředí kamarádů, kteří 
sdílejí podobné hodnoty.

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených 
věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. 
Děti se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, 
pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických 
dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě.

Menším dětem skauting přináší dobrodružství, jakými jsou první výlety 
a táborové dny strávené bez rodičů, náctiletí mohou zažít netradiční 
aktivity – sjíždění řeky, slaňování, cestování nebo účast na velké či 
zahraniční skautské akci. Dospělí dobrovolníci také nacházejí v podpoře 
oddílů smysluplnou aktivitu, možnost rozvíjet se a realizovat.

Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na 
hodnoty, které bychom si často představovali jako základ zdravé  
a vyspělé společnosti. Vede kluky a holky k tomu, aby byli pradomluvní, 
ohleduplní ke svému okolí i přírodě nebo pomáhali ostatním.

SKAUTING



Ke skautskému programu patří 
také celostátní závody a soutěže 
v mnoha oborech, ať už spor-
tovní, přírodovědné, divadelní, 
fotografické, pěvecké či literární, 
které motivují účastníky k pro-
hlubování znalostí a zlepšování 
dovedností. Podporují rozvíjení 
talentu každého jednotlivce, ale 
také dávají prostor k navazování 
přátelství napříč republikou.

÷  hrát fér,

÷  spolupracovat s ostatními,

÷  být ohleduplný k okolnímu prostředí,

÷  mít vztah k přírodě,

÷  pomáhat potřebným,

÷  všestranně se rozvíjet.

Skautská výchova ctí 
především tyto hodnoty:

Mezinárodní rozměr:
Skauting je moderní hnutí zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti mladého 
člověka. Má globální rozměr a existuje ve 216 zemích a teritoriích. Umožňuje 
vzájemná setkávání skautek a skautů z celého světa. Přátelství, která děti 
navazují se skauty ze zahraničí, jim často zůstávají na celý život.



Jak to ve skautu chodí:

V průběhu letních prázdnin se skauti a skautky 
vydávají na tábor. Většinou trvá 2 až 3 týdny  
a probíhá v přírodě ve stanech. Děti se podílejí 
na stavbě tábora i na jeho chodu (příprava dřeva, 
vaření apod.) a osvojí si zde mnoho praktických 
dovedností. Program je obvykle obohacen  
o celotáborovou dobrodružnou hru, která 
poskytuje prostor pro rozvoj týmové spolupráce  
či kreativity. Vodní skauti často tráví tábor na lodích.

Kluci a holky se s družinou nebo oddílem 
scházejí jednou týdně na pravidelných 
schůzkách v klubovně nebo v jejím okolí. 
Jejich obsahem bývá hraní her, které děti 
vedou k všestrannému rozvoji.

Přibližně jednou měsíčně podniká 
družina nebo oddíl jednodenní 
či víkendovou výpravu. Častou 
náplní je výlet do přírody, jehož 
prostřednictvím děti poznají dosud 
nenavštívená místa a rozvíjejí tak 
svůj vztah ke krajině i kultuře.



PŘIDAT SE LZE V KAŽDÉM VĚKU!
Pro každou věkovou skupinu jsou připraveny odpovídající aktivity 
a výzvy. O fungování oddílů a jejich zázemí se v Česku stará několik 
tisíc dospělých dobrovolníků.

Jsou našimi nejmenšími. 
Program je založen především 

na hrách a poznávání světa 
okolo sebe společně s kamarády.

Benjamínci
5 - 7 let

Světlušky, žabičky & vlčata
8 - 10 let

Rozvíjíme tvořivou fantazii a vyrážíme 
za dobrodružstvím, podporujeme 
praktické dovednosti formou her, 

výletů i táboření.



Skautky & skauti
11 - 14 let

Kluci a holky se podílejí 
na tvorbě programu – učí 
se ho plánovat a získávají 
sebedůvěru i zkušenosti 
díky vlastním zážitkům. 

Zdolávají překážky, radují 
se z úspěchů, učí se  

z nezdarů.

Rangers & roveři
15 + let

Starší kluci a holky si 
z velké míry utvářejí 

program sami. Možností 
je mnoho – poznat nové 
kamarády na skautských 

akcích v zahraničí, 
uspořádat vlastní projekt 

pomoci potřebným, 
vyzkoušet si rafting, 
cestovat s kamarády.

Dobrovolníci
18 + let

Skauting nabízí 
možnost strávit volný 
čas smysluplnou prací 

pro druhé a zároveň 
získat přátelský kolektiv, 

společenské uznání 
či možnost doplnit si 
kvalifikaci. Přidat se 

lze kdykoliv.



Co ve skautu získá dítě:

Co získá skautský rodič:
 ¶ Najde pro své dítě bezpečný kolektiv  

a dobrou partu, která dokáže přijmout 
dítě s jeho přednostmi i nedostatky.

 ¶ O jeho dítě se postarají vedoucí, kteří 
jsou náležitě vzděláváni a mají praxi 
v práci s dětmi.

 ¶ Zajistí dítěti finančně nenáročný 
tábor – navíc s vedoucími i dětmi, 
které dlouhodobě zná.

 ¶ Najde kamarády, z nichž se mohou 
stát přátelé na celý život.

 ¶ Bude mít dostatek přirozeného  
pohybu a pobytu v přírodě.

 ¶ Naučí se samostatnosti, ale i práci  
v týmu, fungování v kolektivu,  
zodpovědnosti za sebe i druhé.

 ¶ Přijme za své hodnoty, jako jsou  
pravdomluvnost, slušnost či respekt  
k ostatním.

 ¶ Získá praktické dovednosti, které se 
mu budou v životě hodit – naučí se 
postarat se o sebe v přírodě, osvojí 
si základy vaření či bezpečnosti při 
sportech nebo práci a mnoho dalšího.

 ¶ Zažije mnohá dobrodružství – 
mezi dětmi různého věku, které se 
vzájemně učí a předávají si své znalosti 
a zkušenosti.

 ¶ Bude mít možnost podívat se do 
zahraničí a získat zahraniční kamarády 
na mezinárodních skautských akcích.

 ¶ 5x ročně dostane skautský časopis 
odpovídající jeho věkové skupině.



S více než 55 000 členy je Junák 
- český skaut největší výchovnou 
organizací pro děti a mládež  
v Česku. Skautských oddílů zde 
působí více než dva tisíce.

Pro své demokratické principy 
a vedení mládeže k čestnosti 
a samostatnému rozhodování 
byl skauting v Československu 
3x zakázán totalitními režimy – 
nacisty a komunisty.

Český skauting existuje více než 
100 let. První letní tábor proběhl 
už v roce 1912.

Junák - český skaut je členem 
světových skautských organizací, 
udržuje čilé zahraniční kontakty 
a umožňuje svým členům účast 
na mezinárodních akcích.

Každý rok uspořádají skauti  
a skautky přibližně 1 000 
táborů pro 30 000 dětí. Skauti 
jsou tak největšími pořadateli 
letních táborů v Česku.

Počet skautů a skautek každo-
ročně stoupá – za posledních 
10 let narostl o 35 procent.

Junák - český skaut



Dobrovolnictví a služba společnosti: Skautské oddíly vede a podporuje přes 
sedm tisíc dobrovolných vedoucích. Také děti jsou v rámci skautského programu 
vedeny k zájmu o své okolí a k takové pomoci společnosti, na kterou samy stačí.

Bezpečné prostředí: Děti i vedoucí ve skautském oddíle se na základě celoroční 
činnosti dobře znají, vědí, co od sebe očekávat a na co být připraveni. Vedoucí znají 
konkrétní potřeby či limity dětí a přizpůsobují jim program. Rodiče mají snadný 
kontakt s vedoucími. Na vedení oddílu se většinou podílí více vedoucích, kteří se 
vzájemně podporují a kontrolují.

Vzdělávání vedoucích: O děti se starají vedoucí starší 18 let, jejichž pozice 
vyžaduje náležitou kvalifikaci prověřenou speciální zkouškou akreditovanou MŠMT, 
která zaručuje, že je vedoucí znalý/á například pedagogiky, základů psychologie, 
bezpečnosti, první pomoci, ale i hospodaření nebo práva. Skautský vzdělávací 
systém je velmi propracovaný a dospělí dobrovolníci navíc absolvují zdravotnický 
kurz.



NAJDĚTE NEJBLIŽŠÍ SKAUTSKÝ ODDÍL!

Chcete vědět, kde je v okolí vašeho bydliště nejbližší klubovna? Vyberte si z dvou 
tisíc skautských oddílů. Na stránkách www.skaut.cz si můžete sami vyhledávat  
v interaktivní mapě nebo si nechat zaslat kontakt na nejbližší oddíl ve vašem okolí. 
Na nejbližší oddíl se také můžete informovat telefonicky na čísle 234 621 284.

Vyberte si svůj oddíl a nechte své dítě vyrůst ve skautu.

Junák - český skaut, z. s.
Senovážné nám. 24
110 00 Praha 1
tel.: 234 621 284
skaut@junak.cz
www.skaut.cz

Skautské potřeby můžete pořídit 
v prodejně Jun: www.junshop.cz.
Najdete nás také na Facebooku: 
facebook.com/skaut



„Do skautu mě dovedla moje 
starší sestra. Rozhodně vím, 
že kdybychom tam nechodily, 
byly bychom trochu jiní lidé. 
Dnešní doba málo vyhraňuje, 
co je dobré a co zlé, a pokud 
nejsou lidé věřící, najdou to 
už jen v pohádkách. Skaut byl 
výchovný a dával návod. Líbí 
se mi také to, že učil člověka 
vystačit s málem, což je dnes 
vzácné.“

„Strávil jsem léta v oddílech 
inspirovaných skautingem a spolu 
s hodnotami, které mi dali rodiče, 
to bylo to nejdůležitější, co mne 
potkalo. Naučil jsem se pracovat 
s ostatními a pro ostatní, bojovat 
o vítězství i uznávat porážky, nést 
odpovědnost i se o ni rozdělit. 
Poradit si skoro v každé situaci, 
plánovat i improvizovat, spoléhat  
se na sebe, věřit si a nebát se.”

Anna Geislerová

Šimon Pánek

filmová herečka 

ředitel neziskové organizace 
Člověk v tísni


